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Raahelaisten taidegraafikoiden Raija Korppilan ja Juha Laakson taiteessa korostuu
paikallisuus ja oma kokemuksellisuus.
Heidän mukaansa työt ovat tulkinnoista
vapaita ja ajatuksia herättäviä.

Raija Korppilan ja Juha Laakson taidegrafiikka on pitkälle käsin tehtävää työtä. Heidän työpajassaan ainoa isompi masiina on painokone, jolla tehdään vedoksia.

Taiteilijakin on yrittäjä

Yrittäjyys on positiivisessa mielessä yhdenlaista taidetta, mutta
yhtä hyvin myös taiteilijan työ voi olla parhaimmillaan yrittäjyyttä.
Raahelaiset taidegraafikot Raija
Korppila ja Juha Laakso ovat sisäistäneet asian ja lähteneet hankkimaan itselleen yrittäjän ammattitutkintoa. He ovat perustamassa
yritystä, jossa päätuote on oma
taide, mutta siihen on tarkoitus
liittää paljon muita mielenkiintoisia elementtejä kuten opetusta ja
konsultointia.
Liikeideana on kuvataiteen täyden palvelun
talo. Siihen kuuluvat muun muassa taiteen
merkeissä järjestettävät virkistyspäivät erilaisille ryhmille ja työyhteisöille.
”Lisäksi tarjoamme taidekoulutusta, konsultointia ja teemme tilaustöitä”, taiteilijat
kertovat.
Taidegraafikoiden työssä piirtäminen ja
filosofinen ajattelu ovat oleellisia asioita.
Korppilan ja Laakson töissä korostuu luonto,
paikallisuus ja omat kokemukset. He hallit-

sevat erilaisia taiteen alan tekniikoita, mutta
yrittäjyyteen liittyvissä asioissa he halusivat
lisää tietoa. ”Yrittäjän ammattitutkintoon
johtavat opinnot ovat tulleet tarpeeseen.
Raahen Porvari- ja Kauppakoulun koulutuksessa on tullut hyvin esille kaikki oman alan
yritystoiminnasta. Arvostamme erityisesti
sitä, että kouluttajat ovat itsekin yrittäjiä,
joten he pystyvät rehellisesti kertomaan
yrittäjyyden hyvät ja huonot puolet”, Laakso
toteaa.
Korppila ja Laakso valmistuivat Lahden
taideinstituutista vuonna 1993. Kolme vuotta myöhemmin he muuttivat Korppilalle
tuttuihin maisemiin. Taiteilijaparin koti,
galleria ja työpaja sijaitsevat Raahen Lapaluodossa, jossa heille tärkeät meri ja luonto
ovat lähellä.
”Olemme molemmat kasvaneet veden äärellä. Hyvin usein töittemme sisältö liittyy
maisemaan ja lapsuuden muistoihin. Lapaluoto on siinä mielessä oivallinen paikka.

Raahessa on muutenkin kiva työskennellä ja
oma asiakaspiiri on jo muodostunut”, Lappeenrannasta lähtöisin oleva Laakso kertoo.
Korppila ja Laakso työskentelevät samoilla tekniikoilla ja kokevat olevansa vahvasti
työpari. He ovat pitäneet näyttelyitä sekä
yhdessä että erikseen. Molempien töitä on
ollut esillä muun muassa Helsingissä ja Oulun seudulla.

””

Olemme melko lailla työorientoituneita. Meillä on aina joku
juttu meneillään. Jos emme
piirrä, vedosta töitä tai ole
kokoamassa näyttelyä, niin
pohdimme, ideoimme tai keskustelemme muuten taiteeseemme liittyvistä asioista”,
Korppila sanoo.

””

Tilaustöissä täytyy hyvin
paljon keskustella asiakkaan
kanssa. Työstä on tultava
periaatteessa asiakkaan
muotokuva, ei kuitenkaan
sen perinteisessä mielessä”,
Laakso korostaa.

Oman haasteensa tuovat tilatut taideteokset. Siinä on otettava tarkasti huomioon
asiakkaan toiveet, ymmärrettävä tarpeet ja
melkeinpä osattava myös lukea ajatukset.
Yrityksen perustaminen on raahelaistaiteilijoille iso askel eteenpäin. Yrittäjän ammattitutkintoon johtavalla koulutuksella
he eivät hae vahvistusta taiteelliselle alalle
vaan yrittäjyyden käytännön asioille. Heillä
on kunnianhimoisia suunnitelmia ja tavoitteita, joiden saavuttamiseen he etsivät keinoja myös opiskelulla. ”Koulutuksen aikana
on tullut esille, että yrittäjyydessä on kyse
samasta työstä kuin tähänkin saakka. Vain
tietyt käytännön asiat ovat olleet aika kaukaisia. Opiskelemaan lähtöä ei ole tarvinnut
katua. Olemme voineet jakaa kokemuksiamme muiden eri alalla toimivien yrittäjien tai
yrittäjiksi aikovien kanssa. Samalla on mahdollisuus saada tärkeitä yhteistyökumppaneita”, Korppila toteaa.
Vaikka Korppilan ja Laakson tukikohta sijaitsee Raahessa, se ei tarkoita, että toiminta rajoittuisi vain Raahen seutukuntaan tai
esimerkiksi Pohjois-Suomeen.” Emme toimi
pelkästään paikallistasolla. Näyttelyillä haemme mainosta ja sitä kautta uusia projekteja. Tähtäämme myös ulkomaille”, Laakso
mainitsee. s
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Monipuolisia palveluja

yrittäjille, työhakijoille ja työnantajille
Työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävä on tarjota
monipuolisia palveluita niin työnhakijoille kuin
työnantajillekin. TE-toimistot järjestävät myös
erilaisia koulutuksia yritysten tarpeisiin.
RekryKoulutuksessa opiskelijat saavat suoraan tiettyyn
ammattiin tai työtehtävään pätevöittävän opetuksen.Täsmäkoulutuksella haetaan työpaikoilla tapahtuviin muutoksiin
yrittäjille ja työntekijöille lisäosaamista ja osaamisen päivittämistä. MuutosKoulutus puolestaan soveltuu niille yrityksille,
jotka joutuvat syystä tai toisesta irtisanomaan henkilöstöään.
Tässä tilanteessa yritys voi auttaa työntekijöitään löytämään
uuden ammatin tai työpaikan. Kussakin tapauksessa koulutusohjelma räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan.

””

Meidän alueellamme RekryKoulutusta on
käytetty ihan mukavasti”, yritysneuvoja
Marko Salmela sanoo.

Salmela muistuttaa, että sähköisen asioinnin lisäännyttyä,
kannattaa sekä työnhakijoiden että työnantajien tutustua
24/7 -verkkopalveluun. Sieltä löytyvät mm. avoimet työpaikat, CV-netti ja tietoa työvoimakoulutuksista. ”Tavoitteenamme on saada noin 30 prosenttia työnhakijoista tekemään
oman CV:nsä palveluun, josta työnantajat helposti löytävät
etsimänsä henkilön”, Salmela korostaa. Lisäksi Salmela kannustaa yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia surffaamaan yrityssuomi.
fi -sivustolla, jossa yrityspalvelut on koottuna yhteen osoitteeseen.

Työttömyysetuudella tuettu opiskelu
Työ- ja elinkeinotoimiston tarjoamat tuet niin työnhakijoille kuin työnantajillekin ovat parantuneet huomattavasti
viime vuosina. Esimerkiksi vähintään 25-vuotias työnhakija voi nyt opiskella omaehtoisia opintoja menettämättä
työttömyysetuuttaan. Samoin työnantaja voi saada tietyin
edellytyksin tukea palkkakustannuksiin ottaessaan töihin
työttömän työnhakijan. ”Opiskelun tulee olla päätoimista ja
opiskelijan on oltava vähintään 25-vuotias työnhakija, jonka
työnhaku on voimassa TE-toimistossa. Moniammatillista ja
laajaa osaamista tuetaan mielellään”, Raahen TE-toimiston
koulutusneuvoja Tuula Salonpää sanoo. Salonpää kertoo, että

Raahen TE-toimiston yritysneuvoja Marko Salmela ja koulutusneuvoja Tuula Salonpää auttavat mielellään niin työnhakijoita kuin
työnantajiakin.
opiskelun tukemisesta on sovittava TE-toimiston kanssa,
jonka jälkeen maksetaan opintojen ajalta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea ja ylläpitokorvausta. Työttömyysetuutta voi saada enintään 24 kuukautta opintokokonaisuutta
kohden. Raahen seutukunnassa on tähän mennessä noin 200
henkilöä aloittanut opiskelun työttömyysetuuden tukemana.
Vuoden 2010 alusta lähtien myös työnantajat ovat voineet
saada tiettyjä tukeja TE-toimistosta. Palkkatuella järjestettävän työn tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan
ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille. ”Palkkatuki voidaan myöntää työsopimussuhteessa
tehtävään työhön tai oppisopimuskoulutukseen. Työnantajan
on noudatettava työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimuksen
määräyksiä. Työnantajan pitää myös maksaa kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa”, Salonpää toteaa.

Tukea yritystoiminnan käynnistämiseen
TE-toimisto myöntää starttirahaa yritystoiminnan aloittajille. Starttirahalla pyritäänkin edistämään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän
toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen aikana.

””

Starttirahan saamisen edellytyksenä on muun
muassa se, että hakijalla katsotaan olevan
riittävät valmiudet aiottuun
yritystoimintaan ja se, että perustettavalla
yrityksellä on edellytykset kannattavaan
toimintaan. Saamisen edellytyksenä
katsotaan myös se, ettei starttiraha
vääristä alan kilpailutilannetta.
Eli kokonaisuus ratkaisee”, Raahen
TE-toimiston yritysneuvoja
Marko Salmela kertoo.

Starttirahaa voi maksimissaan saada 18 kuukauden ajan ja
sitä haetaan puolen vuoden jaksoissa. Raahen TE-toimistosta
myönnetään starttirahaa noin 30:lle yrityksen perustajalle
vuosittain eli yhteensä noin 250 000 euroa. Viime vuosina
toimialoina ovat olleet erilaiset palvelut ja teollisuus, Salmela
kertoo. s

Minustako Yrittäjä -valmennuksesta startti yrittäjyyteen
Yrittäjävalmennuksen keskeisenä tavoitteena on antaa
alkaville yrittäjille hyvät valmiudet oman yritysidean kehittämiseen, verkostojen rakentamiseen sekä yritystoiminnan
käytännön pyörittämiseen. Loka-marraskuussa järjestetty
yrittäjävalmennus toteutettiin yhteistyössä Raahen seudun
yrityspalvelujen kanssa.
Koulutuksen käytännön toteutuksesta vastasi Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. Kurssilla perehdyttiin asiantuntijoi-

den opastuksella eri yritystoimintaan liittyviin osa-alueisiin,
kuten mm. yritysmuodon valintaan, verotukseen, talouden
suunnitteluun, hinnoitteluun ja markkinointiin.
Minustako Yrittäjä 2011- kurssilta valmistuivat marraskuussa Marjaana Ala-aho, Jarmo Ehrola, Sari Eilola, Sanna
Heinonen, Anna-Katri Huuskonen, Heino Jokiniemi, Sauli
Kallio, Jouko Peltomaa ja Pirjo Peltomaa.

Minustako yrittäjä?

Minustako yrittäjä-valmennuksia
toteutetaan nonstop-periaatteella
eli kurssille voi hakeutua joustavasti
ottamalla yhteyttä:
Eveliina Noponen
eveliina.noponen@rpkk.fi
040 718 2124
Kurssin voi jatkossa suorittaa myös
osittain verkossa eli yrittäjäkoulu
palvelee alkavia yrittäjiä joustavasti
silloin, kun yrityksen perustaminen
on ajankohtaista ja yrittäjäkoulutukselle on tarvetta.

2

Raahen Por vari- ja Kauppakoulu | Aikuiskoulutuksen tiedotuslehti

Huomisenkin suunta

Innostunut pärjää työelämässä
Kouluttautuminen on tärkeä osa työyhteisön kehittämistä.
Nykypäivänä työpaikoilla mennään
hurjaa vauhtia ja perässä olisi
pysyttävä, olitpa sitten työnantaja,
työntekijä tai yrittäjä. Työ saattaa
tuntua ainaiselta puurtamiselta ja
toisinaan motivaatiokin on kateissa. Kuulostaako tutulta? Kiireestä
huolimatta välillä olisi hyvä pysähtyä ja miettiä, missä mennään ja
mihin haluaa tähdätä.
Tapiolan yhteyspäällikkönä Raahessa toimiva Heino Vanhala tietää mistä puhuu, kun
suosittelee yrittäjille ja työyhteisöjen väelle
kouluttautumista. ”Työmarkkinoilla on aina
hyötyä siitä, että käy välillä päivittämässä
tietojaan ja taitojaan. Erilaisille kursseille ja
koulutuksiin osallistuminen on ikään kuin
työtä tekevän ihmisen vuosihuoltoa ja työkykyä ylläpitävää toimintaa”, Vanhala toteaa.
Vanhala on itse suorittanut hiljattain
Raahen Porvari- ja Kauppakoulussa yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon. ”Koulutus oli erityisen hyvä, ammattitaitoisesti
toteutettu ja se antoi enemmän kuin osasin
odottaa. Itse sain sieltä paljon ideoita, uutta
potkua työhöni ja opin muun muassa täsmällisemmäksi”, kolme vuotta sitten Kuusamosta Raahen seudulle muuttanut Vanhala
kertoo. Vanhala on toiminut vakuutusalan

hin, joten on välttämätöntä ymmärtää liiketoiminnan perusteita”, Vanhala korostaa.
Vanhalan mukaan opiskelu vaatii asennetta ja iän karttuessa opiskeluun suhtaudutaan
eri tavalla kuin nuorena. Sen sijaan, että
ajattelee joutuvansa koulunpenkille, anti on
aivan toinen, jos lähtökohtana on halu, mahdollisuus ja tilaisuus opiskella.

””

Innostunut pärjää aina, kun
on kyse työelämästä”, Vanhala muistuttaa. ”Alueellamme
on tarjolla huippukoulutusta
ja se kannattaa hyödyntää”.

Tapiolan Raahen yksikössä yhteyspäällikkönä toimivan Heino Vanhalan mukaan opiskelu vaatii
asennetta ja iän karttuessa opiskeluun suhtaudutaan eri tavalla kuin nuorena.
lisäksi kaupan alalla sekä maa- ja puutarhatalousyrittäjänä. Tapiolan yhteyspäällikön
päätehtäviin kuuluu edustajaverkoston kouluttaminen ja johtaminen.
Tapiola-yhtiö on laajentanut palveluitaan.
Se ei ole enää pelkkä vakuutusyhtiö, vaan
toimialaan kuuluvat myös pankki-, säästö- ja
sijoittajapalvelut. Tapiola on panostanut kokonaispalveluiden tarjontaan mm. jalkauttamalla vakuutusedustajia kentälle lähelle ihmisiä. Vastoin nykykäytäntöä, yhtiö on myös
avannut lisää palvelupisteitä. ”Tavoittee-

namme on ennen muuta hyvä tavoitettavuus
ja tehokas palvelu”, Heino Vanhala sanoo.
Tätä strategiaa varten yhtiössä on panostettu henkilöstön ja edustajien koulutukseen.
Raahen palvelupisteen edustajista kolme on
parhaillaan suorittamassa yrittäjän ammattitutkintoa Raahen Porvari- ja Kauppakoulussa. ”Meidän edustajamme ovat yrittäjiä ja
on tärkeää, että myös he saavat yrittäjyyteen
liittyvää koulutusta ja hyviä vinkkejä myyntityöhön. Osa edustajista on nimenomaan
erikoistunut yrittäjille tarjottaviin palvelui-

Tapiolan Raahen toimipisteen alueeseen
kuuluvat kunnat akselilta Pyhäjoki – Utajärvi – Siikalatva – Vihanti ja edustajia alueella
on kaiken kaikkiaan 12. ”Tehtävät on jaettu
kentällä asiakasryhmien mukaan, jotta edustajat voivat keskittyä paremmin asiakaspalveluun”, yhteyspäällikkö Vanhala kertoo.
Tapiola järjestää erilaisia asiakastapahtumia
ja vakuutusiltoja asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen. ”Olemme järjestäneet tilaisuuksia muun muassa Raahen Porvari- ja
Kauppakoulun kanssa. Ne ovat olleet antoisia ja siksi sidosryhmäyhteistyöhön pitäisi
olla enemmän aikaa”, Vanhala toteaa. s

Toiveissa uusi työpaikka
Opiskelu tuo omat haasteensa kahden pienen lapsen äidille.
Matleena Koskelo on päässyt tutustumaan
tilitoimistotyöskentelyyn käytännössä. Viime kesän aikana hän teki tutkintosuoritukset palkkahallinnosta ja kirjanpidosta Kärsämäellä sijaitsevassa alan yrityksessä. Jäljellä
ovat tutkintosuoritukset tilinpäätöksestä,
asiakaspalvelusta ja talouspalveluista. ”Tutkintotilaisuuksiin valmistautuminen oli aika
kova ja vaativa tehtävä. Mutta se hyvä puoli
siinä oli, että asiat tuli opeteltua kunnolla.
Ensi keväänä tavoitteena on saada harjoittelu- tai jo vakituinen alan työpaikka, johon
loput tutkintosuoritukset myös tehdään”,
Koskelo pohtii.
Koskelo kertoo, että opiskelu on tuonut
uutta ulottuvuutta perheen arkeen. Ensimmäinen vuosi oli haastavampi, mutta nyt
toisena vuonna opiskelu sujuu jo rutiinilla.
Aika on tosiaankin mennyt nopeasti.

Siikalatvalla asuva Matleena Koskelo suorittaa parhaillaan merkonomitutkintoa Raahen Porvari- ja Kauppakoulussa.

Raahen Porvari- ja Kauppakoulun
aikuiskoulutus on monipuolinen ja
joustava kouluttaja, olipa kyseessä ammattitaidon päivittäminen,
täydentäminen tai aivan uuden
ammatin opiskelu.
Siikalatvan kunnassa asuva Matleena Koskelo lähti syksyllä 2010 hankkimaan uutta
ammattia itselleen. Hän suorittaa parhail-

laan talous- ja toimistopalveluiden osaamisalan merkonomitutkintoa. Koskelon toiveena on saada alalta työpaikka valmistumisen
jälkeen.
”Minulla on leipuri-kondiittorin koulutus, mutta en voi työskennellä sillä alalla
terveydellisistä syistä. Tavoitteeni on saada
kirjanpitotöitä esimerkiksi tilitoimistosta tai
muusta yrityksestä”, Koskelo kertoo.
Pitkät päivät ja 120 km:n matka Raaheen

opiskelemaan tuovat omat haasteensa kahden pienen lapsen äidille. Koskelo on sitä
mieltä, että opiskelu aikuisena on aivan erilaista kuin nuorena. Motivaatio ja tietoisuus
siitä, että opiskelu on todellakin vain itseään
varten, on korkeammalla. Perhe tukee ja silloin, kun äiti on koulun penkillä, lapsilla on
hoitaja tai isä on heidän kanssaan. Koskelo
ei ole katunut valintaansa ja aika on hurahtanut kuin siivillä.

””

Tuntuu jo, että loppuukohan
opiskelu liian lyhyeen”, hän
naurahtaa.

Koskelo on oppinut tuntemaan paljon
muita samoja opintoja suorittavia opiskelijoita. Lähiopiskelupäivinä keskustellaan asioista. Neuvoja ja kokemuksia jaetaan puolin
ja toisin. Raahessa vietettyjen iltojen lisäksi
opiskelua on paljon kotonakin. ”Koulutehtäville löytyy kyllä aikaa, kun sitä järjestää”,
Koskelo vakuuttaa. s
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Puukanslia
Kauppakoulun
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B-RAKENNUS
OAMK
C-RAKENNUS
Ruokala

KESÄYLIOPISTO

OPINTOTOIMISTO

Oppimiskeskus

A-RAKENNUS
KIRJASTO

REHTORI

AIKUISKOULUTUS

Raahen Porvari- ja Kauppakoulun tiloihin
on syksyn aikana muuttanut uusia toimijoita. Oulun seudun ammattikorkeakoulun Raahen kampuksen toiminnot ovat jo
osittain siirtyneet Porvarikoulun tiloihin.
Pohjois-Pohjanmaan Kesäyliopiston Raahen
toimipiste sijaitsee Merikadun puoleisessa
puukansliassa, jossa palvelevat myös Porvari- ja Kauppakoulun opintotoimisto ja aikuiskoulutus. Samasta rakennuksesta löytyy
myös oppilaitoksen rehtorin toimisto.
Kauppakoulumuseo tulee sijaitsemaan
remontin myötä puukanslian toisessa kerroksessa ja se palvelee jälleen keväällä 2012,
jolloin oppilaitos täyttää 130 vuotta. Raahen
Porvari- ja Kauppakoulu on edelleen jatkanut
kiinteistöjensä peruskorjaamista. Toimivat
tilat vahvistavat Porvarikoulun oppimisstrategiaa, jolla tuetaan eri työelämälähtöisten
koulutusorganisaatioiden sijoittumista ja
toimintaa alueellamme. Tavoitteena on tarjota eri toimijoille viihtyisä oppimisympäristö asianmukaisine opetustiloineen, - välineineen ja informaatiojärjestelmineen. s

Klikkaa itsesi
uusille
sivuillemme
www.rpkk.fi »

OSAAMISEN
AVAIMET

Koulutuksen
voi suorittaa
myös oppisopimuksella.

aloitus tammikuussa 2012

Raahen Por vari- ja Kauppakoulusta

YritYsjohtamisen ja
laadun kehittämisohjelma
ff Asiakkuuksien ja markkinoinnin

kehittäminen
ff Henkilöstöjohjamisen kehittäminen
ff Laadunhallinnan kehittäminen (ISO 9001)
Koulutus
Yrittäjille luotu valmennusohjelma tukee
yrityksen liiketoiminnan ja laadun
kehittämistä.
✚fKehittämisohjelmassa on mahdollista

suorittaa yritysjohtamisen
erikoisammattitutkinto.
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Raahen Porvari- ja Kauppakoulun
aikuiskoulutuksen tiedotuslehti
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PalveluYrittäjän
kehittämisohjelma

tuotteiden ja Palveluiden
kehittämisohjelma

ff Liikeidean kehittäminen ja uudistaminen

ff Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen

ff Yritystoiminnan käynnistäminen

ff Kaupallistaminen

ff Palvelujen tuotteistaminen

ff Tuotteistaminen

ff Projektinhallinta
Koulutus
Palvelualan ja luovien alojen yrittäjille suun- Koulutus
nattu valmennusohjelma tukee yrittäjäval- Tuotteiden ja palvelujen kehittämisohjelma
miuksien ja liiketoiminnan kehittämistä.
soveltuu yrittäjille, yrityksen johdolle sekä
kehitystoiminnasta vastaaville henkilöille.

✚fKehittämisohjelmassa on mahdollista

suorittaa yrittäjän ammattitutkinto.

Julkaisija:
Raahen Porvari- ja Kauppakoulu
Aikuiskoulutusosasto
Merikatu 2, 92100 Raahe

Lisätiedot:
Eveliina Noponen
Puh. 040 718 2124
eveliina.noponen@rpkk.fi
www. rpkk.fi

✚fKehittämisohjelmassa on mahdollista

suorittaa tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto.
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